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На деведесет првој (ванредној) седници Градског већа града Краљева 

већници су разматрали 22 тачке дневног реда које су се односиле на измене 
планских докумената на читавој територији града Краљева, извештаје Завода за 
јавно здравље о квалитету воде из градског „Водовода“ и ваздуха у периоду 
месеца априла ове године. Разматране су жалбе грађана града Краљева од којих 
су неке усвојене, а друге су одбијене као неосноване и изменили смо износ 
средстава који се опредељује за основно и средње образовање.  

„На претходним седницама Градског већа говорили смо о средствима које 
град Краљево добио од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 
реконструкцију фасаде зграда Гимназије и Економско-трговинске школе у Краљеву 
и сада на овој седници Градског већа новац који је обезбеђен из текуће буџетске 
резерве приказује се у укупном износу средстава који је опредељен за основно и 
средњошколско образовање“, појаснио је градоначелник. 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић осврнуо се на ванредну 
ситуацију која је проглашена на територији града Краљева услед огромне 
количине падавина. 

„На територији града Краљева поплављено је 434 објекта, 16 мостова је 
оштећено или потпуно уништено, а 20 путних праваца су прекинути због великих 
поплава које су погодиле Краљево почевши од три сата у ноћи између недеље и 
понедељка. Имамо проблеме у две основне школе и два вртића, где настава не 
може да се изводи због прокишњавања ових објеката“, изјавио је Терзић, па додао 
да су све екипе Сектора за ванредне ситуације Одељења за цивилну заштиту 
Градске управе града Краљева, предузећа „Западне Мораве“, јавних комуналних 
предузећа  „Чистоће“, „Водовода“ и „Путева“ на терену.  

„Добили смо помоћ у машинама из Ћуприје, очекујемо долазак машина из 
Крагујевца, како бисмо могли у што краћем року да оспособимо путне правце. 
Најкритичније стање тренутно је у Сирчи, на путу између Сирче и Сирчанске бање 
где је до синоћ 80 домова било одсечено од света, а око 150 људи није могло да 
прође тим путем због тога што је вода у потпуности уништила мост, па је 
направљен импровизовани мост“, појаснио је Терзић.  

Градоначелник је истакао да су контактирали Војску Србије и да се ради на 
припреми обала, и са једне и са друге стране, како би био постављен понтонски 
мост. Сектор за ванредне ситуације настоји да испумпавањем воде из 
домаћинстава и из двориште умањи последице елементарне непогоде, при чему је 
град Краљево обезбедио додатних 5 пумпи и све оне се налазе на терену како би 
помогли грађанима.  

Терзић је апеловао на грађане да имају стрпљења, јер како је истакао „ово 
није ситуација где је дошло до елементарне непогоде на територији једне месне 
заједнице или једног дела града, практично на територији свих месних заједница, 
осим ужег центра града и Хигијенског завода, имамо велике проблеме. На терену 
смо без престанка, радимо и трудимо се да што је могуће у већој мери 
нормализујемо живот суграђана.“ 



Укупно 121 мештанин града Краљева је евакуисан закључно са јутром, при 
чему највећи број мештана долази из Адрана.  

„У Адранима, у засеоку Шеовац, поплављена је и индустријска зона, ту 
имамо интервенције које ће, надам се, омогућити да наши привредни субјекти 
наставе са несметаним функционисање. Ми смо јуче обишли, са директором 
„Србијавода“ Гораном Пузовићем, Мусину реку у Адранима, а на свега 100 метара 
од локације где смо се налазили, неколико сати касније је поплављено и гробље. 
Мусина рекла је у опадању, у опадању су и други водотоци на територији града 
Краљева, али су проблем и воде које су остале у чеповима и које се сада поново 
појављују“, истакао је градоначелник. 

Терзић је у свом излагању подсетио да је за време поплава 2014. и 2016. 
године најугроженија била Грдица и због изливања Западне Мораве.  

„С обзиром на бедем који је изграђен у Грдици и у ситуацији када Морава 
почне да расте град Краљево је заштићенији у односу на период пре три године, 
али садашње поплаве нису проузроковане растом нивоа Западне Мораве, већ 
растом буичних потока. У ноћи између недеље и понедељка за само три сата на 
територији града краљева је пало 84 литара кише по квадратном метру, онда 
готово да не можете да се браните, онда проналазите начин како да помогнете 
грађанима, а поплаве су онда готово извесне. Сумњам да постоји начин да неко 
може да заштити град, приградска насеља и села, на својој територији, уколико у 
три сата падне толика количина кише“, нагласио је градоначелник, па подсетио да 
је изграђен бедем на Западној Морави, у насељу Грдица, уређен други водоток на 
територији града Краљева, Ибра, уложен новац у санацију потока Чађавац-
Моравац, а обезбеђен је и новац за обалу утврду на реци Рибници. 

 Градоначелник је рекао да је вода из градског водовода хемијски и 
бактериолошки исправна за пиће, као и да ће директор Завода за јавно здравље 
присуствовати Штабу за ванредне ситуације где ће разговарати о хитном обиласку 
терена сеоских водовода како би се утврдила хемијска и бактериолошка 
исправност за пиће. Он је додао да грађани проблеме са водом и проблеме које 
треба пријавити, а тичу се грађевинских радова које је неопходно извршити, 
интервенција у погледу испумпавања воде, треба пријавити на телефон 1985. 

„Захваљујући директору „Србијавода“ Горану Пузовићу, захваљујући 
ангажовању министарстава у Влади Републике Србије, посебно министру 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Недимовићу, очекујем да ћемо по 
завршетку елементарне непогоде изаћи на терен, да ће комисија утврдити стање 
на терену и у погледу штета које су настале на инфраструктури и у  погледу штета 
у домаћинствима, као и на привредним објектима, након чега ћемо покушати да 
добијемо средства од Републике Србије“,  рекао је градоначелник Терзић 
истакавши да ће Република Србије још једном помоћи граду Краљеву како бисмо 
санирали последице ове елементарне непогоде. 


